
 

 

 
 
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR 
AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS.- 
 
A Vilobí del Penedès, a les 9:00 hores del dia 21 de juliol de 2022, es reuneix a la Sala 
de sessions de la Casa consistorial el tribunal qualificador del procés selectiu convocat 
per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria-intervenció, d’acord amb la 
convocatòria aprovada per resolució de l’alcaldia del dia 7 de juny de 2022. 
 
El tribunal és integrat per les persones següents: 
 
President: Jaume de Castro Castro, secretari-interventor de l’ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès. 
 
Vocal designat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya: Eduard Marcó Alberti, 
secretaria de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
Vocal designat per l’ajuntament de Vilobí del Penedès: Jordi Vives Puig, secretari-
interventor de l’ajuntament de Pacs del Penedès. 
 
Secretària: Maria del Carme Piñas Delgado, secretària-interventora de l’ajuntament de 
Vilobí del Penedès. 
 
Les persones membres del tribunal prenen possessió dels seus càrrecs amb expressa 
acceptació de les obligacions i drets que els són inherents, i es declara formalment 
constituït, d’acord amb les Bases de la convocatòria i la legislació vigent, amb el quòrum 
suficient per a aquest acte. 
 
La persona aspirant que s’ha presentat a l’acte d’avui ha acreditat prèviament el 
coneixement de la llengua catalana nivell C1.  
 
Seguidament, el tribunal passa a puntuar l’exercici de la fase d’oposició amb 6 punts, 
que no arriba a la puntuació mínima requerida de 10 punts sobre 20. En conseqüència, 
no es valoren els mèrits al·legats per la persona aspirant ni es realitza l’entrevista, i el 
tribunal declara desert el procés selectiu sense fer cap proposta de nomenament. 
 
I perquè consti i doni lloc als efectes oportuns, s’estén la present acta essent les 12:15 
hores, la qual, una vegada llegida i trobada conforme, és signada per tots les membres 
del tribunal, amb mi la secretària que dono fe de l’acte. 
 
El President,                                              Els vocals, 
 
 
 
 
La secretària, 
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